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  : والشفافية المساءلة معيار
 بةةضفضةةةة  األهليةةة الجمعيةةا  التزام تضةةةمن التي المؤشةةة ا  من مجموعةةة هي

 ممارسا  وجود مدى وتقيم ال شيدة، للحوكمة الممارسا 
 بالتزام المسةةةاءلة وتع ف األهلية، الجمعية في والشةةةفافية بالمسةةةاءلة تتعلق

 ألصحاب وإج اءاتها سياساتها بش ح األهلية الجمعية
شفافية وأما المصلحة، ش  األهلية الجمعية التزام فتعني ال  عن المهمة البيانا  بن
 .المصلحة ألصحاب إليها الوصول وتسهي  الجمعية

 أكث  هي والشةةفافية المسةةاءلة بمعيار تلتزم التي األهلية الجمعيا  تكون ما عادة
 فهي وبالتالي أخطائها من والتعلم بمهنية للعم  ع ضة

 تتبع التي األهلية الجمعيا  فإن عام، وبوجه .لها والمتب عين المانحين ثقة تكسةة 
 فإنها والشفافية المساءلة مجال في الممارسا  أفض 

 
  : يلي ما لتحقيق تسعى

 في الممارسا  بضفض  وتلتزم ال شيدة الحوكمة مباديء تطبق الجمعية أن إثبا  •
 .المجال هذا

 الجمعية عن هامة معلوما  على للعثور والمتب عين المانحين وصةةةول تسةةةهي  •
 .عدمه من التب ع ق ار اتخاذ في تساعدهم

 
  :إلى والشفافية المساءلة معيار يهدف

 بضفض  وااللتزام األهلية، الجمعيا  لدى واإلفصاح الحوكمة مستوى وتحسين رفع -
 .الممارسا 

 



 
 

 

 
سين - صورة تح ساءلة تعزيز عب  به العام ال أي ثقة ورفع القطاع، عن الذهنية ال  الم

 .األهلية الجمعيا  في والشفافية
 في الحوكمة بواقع ق ار وصةةناع ومانحين منظمين من المصةةلحة أصةةحاب تبصةةي  -

 اتخاذ من يمكنهم مما األهلية، الجمعيا 
 .القطاع في القدرا  وبناء الب امج دعم توجيه بخصوص رشيدة ق ارا 

شفافية بالمساءلة المتعلقة البيانا  توفي  - صناع القطاع مستوى على وال  الق ار ل
 .المصلحة وأصحاب

 المسةةةاءلة بمعيار األهلية الجمعيا  لتزام تقييم من اإلشةةة افية الجها  تمكين -
 .والشفافية

 المسةةةةاءلةةة معيةةار في الجمعيةةا  تقييم يتم التي المعلومةةا  مصةةةةادر هي مةةا
 والشفافية؟

 ما إلى بال جوع وذلك والشةةفافية المسةةاءلة معيار في األهلية الجمعيا  تقييم يتم
 :يلي

 للبيانا  الشةةةام  النموذج في األهلية الجمعية عنها أفصةةةح  التي المعلوما  •
 .بها الخاص

 .األهلية للجمعية اإللكت وني الموقع •
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 :    مجموعتين إلى والشفافية المساءلة مؤش ا  تنقسم

a .   والمساءلة الحوكمة بممارسا  األهلية الجمعيا  التزام لقياس مؤش ا  : 
 الصالحيا  تفويض وحاال  االجتماعا  محاض  توثيق .1
 األصول في المادي التحول .2
 األعضاء إق اض .3
 البالغا  مقدمي وحماية المخالفا  عن اإلبالغ سياسة .4
 . الجمعية إدارة مجلس أعضاء استقاللية .5
 المصالح تضارب سياسة .6
 وإتالفها بالوثائق االحتفاظ سياسة .7
 التنفيذي )المدي ( ال ئيس تعويضا  آلية .8

 
.b   الجمعية في الهامة البيانا  عن اإلفصاح مستوى لقياس مؤش ا:  

 اإلدارة مجلس أعضاء أسماء نش  .1
 األساسيين الموظفين أسماء نش  .2
 المدققة المالية القوائم .3
 الشام  الوطني البيانا  نموذج .4
 للمانحين الخصوصية سياسة .5

 

 

 

 



 
 

 

 

 والمساءلة الحوكمة بممارسا  األهلية الجمعيا  التزام لقياس مؤش ا  أوال

 الصالحيا  تفويض وحاال  االجتماعا  محاض  توثيق المؤش 

الغ ض من 

 المؤش 

 جميع يحوي إلكت وني أو ورقي سةةةج  وجود المؤشةةة  يتطل 

 وتكون ومجلس اإلدارة، العمومية الجمعية اجتماعا  محاضةةة 

 تفويض توثيق يتطل  كما إليها، الوصول يسه  بشك  م قمة

 .بمجلس اإلدارة الخاصة الصالحيا 

 المتخذة الق ارا  تشةةةم  رسةةةمية وثيقة هو االجتماع محضةةة  الش ح

  خالل تج ي التي والنقاشا 

 الجمعية اإلدارة، مجلس اجتماعا  سةةواء التي تعقد االجتماعا 

الق ارا   إلى ال جوع إمكةةانيةةة توثيقهةةا يتيح حيةة  العموميةةة،



 
 

 

 

 سةةهلة بط يقة المسةةتقب  في إليها الحاجة حين والمعلوما 

 .وميس ة

الدور المطلوب 

 من الجمعية

 الجمعية اجتماعا  محاضةةة  توثيق على الح ص الجمعية على

 تفويض منتظم، وحةةاال  بشةةةكةة  اإلدارة ومجلس العموميةةة

 عملية لتسةةةهي  وذلك اإلدارة، بمجلس المختصةةةة الصةةةالحيا 

 لذلك الحاجة عند االجتماعا  في تلك المتخذة الق ارا  متابعة

الجدد  األعضاء يساعد المؤش  هذا في الجمعية انتظام .مستقبال

 مما السةةابقة الق ارا  اتخاذ تم عليها بناء   التي األسةةباب مع فة

  .متسقة ومتتابعة الجمعية وق ارا  أعمال يجع 



 
 

 

 األصول في المادي التحول المؤش 

الغ ض من 
 المؤش 

ش  يتطل  صول في مادي تحول وقوع عدم المؤ  الثابتة الجمعية أ
 التحول ذلك توثيق ذلك يتطل  وقوع حال وفي والنقدية، والمتنقلة
 .الض ورية اإلج اءا  اتخاذ مع عنه واإلفصاح

 الجمعية أصول من ألص  استهالك أو ص ف  : األصول بتحوي  يقصد الش ح
 تب ع من الذي المصةة ف في غي  نقدا أو متنقال أو ثابتا كان سةةواء
 .أجله من األص  ُوقف أو أجله

ضمن األصول تحوي  ستخدام أو به مص ح غي  وي تح أي يت صول ا  أ
 إق اض االختالس، :مث  بها، مص ح غي  أغ اض في الخي ية الجمعية
 يج ف ذلك من شةةةي ا   حدث وإذا .أخ ى أهلية جمعيا  أو العاملين
 التحول هذا يقع قدحيال ، و اتخذ  التي اإلج اءا  وتحديد توثيقه،

 :ط يق عن

 يختلف ولكنه فيه للجمعية مصةة ح خي ي مجال في صةة فه .1
 .الداعم حدده الذي المجال عن

 كان ولو فيه بالعم  للجمعية مصةة ح غي  مجال في صةة فه .2
 .خي يا

 )ق ض( ه بدل رد مع الشخصي الحيز في استهالكه أو ص فه .3
 رد تعهد دون الشةةةخصةةةي الحيز في اسةةةتهالكه أو صةةة فه .4

 )اختالس(



 
 

 

 

 

الدور المطلوب 
 من الجمعية

 أو اإلمكان قدر األصةةول في تحول وقوع منع إلى المؤشةة  يهدف
ها واإلفصةةةةاح توثيقها يا  على لذا وقوعها، حال في عن  الجمع
ية كد األهل تض ية أصةةةول أن من ال م  يتم الجمع عا ها الت  في مع
 األصةةةول قوائم م اجعةةة ط يق عن وذلةةك بهةةا المصةةة ح األغ اض

 األنشةةةطة في تصةةة ف أنها من كدوالتض ي ادا واإل والمصةةة وفا 
 المخزون ج د قوائم وم اجعة .اإلدارة مجلس بموافقةالم خصةةةة 

 األنشطة أن من أيضا التضكد ويج  .اختالس أي وجود عدم من للتضكد
 م اجعةةة خالل من الجمعيةةة أهةةداف تخةةدم المقةةدمةةة والخةةدمةةا 
 . الب امج كشوفا 

 األعضاء إق اض المؤش 
الغ ض من 

 المؤش 
 ألعضاء ق وض بمنح األهلية الجمعية قام  إذا ما المؤش  هذا يحدد

 بها . م تبط ط ف ألي بها أو العاملين الموظفين أو إداراتها مجلس
 جيدة ممارسة ليس  المعنية األط اف من غي هم أو للموظفين ق وض الش ح

 يعد إنه .الخي ية المهام بعيدا عن األهلية الجمعية أموال تحول ألنها
 ماليا آمنة ليس  الجمعية أن على مؤش ا

الدور 
المطلوب 

من 
 الجمعية

 أو اإلدارة مجلس ألعضاء تمنح مالية ق وض وجود عدم من التضكد
 يعطي الممارسة هذه ألن وجود المعنين، من ط ف أي أو الموظفين

 غي  ألغ اض تستخدم أصولها ماليا، وأن آمنة غي  الجمعية بضن مؤش 
 .مخصصة لها



 
 

 

 

 
 

 البالغا  مقدمي وحماية المخالفا  عن اإلبالغ سياسة المؤش 
الغ ض من 
 المؤش 

 تمكن الجمعية لدى فاعلة سياسة وجود على المؤش  هذا يؤكد
 اإلدارة بسوء والقضايا المتعلقة المخالفا  عن اإلبالغ من موظفيها

 .مالحقة أو أذى بضي لهم التع ض دون
 سوء أو اإلدارة، بسوء متعلقة الجمعية في قضايا وقوع حال في الش ح

 خوفا عنها اإلبالغ عن الموظفين يحجمون بعض فإن باألموال، التص ف
 يبلغون من سلطة تح  لكونهم وذلك الوظيفي، مستقبلهم على
 ووجود عنه،
 نظامية، غي  ممارسة أي عن لإلبالغ األمان يكسبهم السياسة هذه مث 

 .الجمعية شفافية ويضمن
 :  تنبيها 

 أو عنه المبلغ النشاط في التحقيق ابتداء تستهدف ال السياسة هذه •
 .صحته حال في العقابية اإلج اءا  تحديد

 اج اء حقه في يتخذ قد كاذب تق ي  بتقديم عمدا يقوم الذي الموظف •
 .في السياسة ذلك على ينص أن ويمكن خاص عقابي

الدور 
المطلوب 

من 
 الجمعية

 المخالفا  عن لإلبالغ سياسة وجود على األهلية الجمعية تح ص
 الجمعية يمكن هذه السياسة وجود ومعلنة، مفعلة المبلغين وحماية

 المالية الخسائ  من الجمعية وتحمي الداخلية، ال قابة تفعي  من
 شفافية للمجتمع تثب  كما نظ ها، عن يط أ بعيدا الذي قد واالحتيال
 .فعالة تتلقاها بط يقة التي األموال إدارة تجاه ومسؤوليتها الجمعية

 



 
 

 

 الجمعية إدارة مجلس أعضاء استقاللية المؤش 
الغ ض من 
 المؤش 

 األهلية الجمعية إدارة مجلس أعضةةاء اسةةتقاللية على المؤشةة  يؤكد
 .المجلس في أغلبية يكونوا وأن

 ويتيح المصةةالح في تضةةارب حدوث يمنع مسةةتق  إدارة مجلس وجود الش ح
 . الق ار صنع في عملية التفكي  في والتنوع للمناقشة الف صة
 النقاط أحد فيه تحقق  إذا االستقاللية صفة اإلدارة مجلس عضو يفقد
 : وهي السابقة األربع خالل السنوا  التالية
 .الوزارة قب  من بالتعيين ولو بالجمعية موظفا يكون أن .1
 تتجاوز الجمعية من مبالغ إليها ينتسةة  جهة أو هو يتلقى أن .2

في  تدخ  وال ينفذه، عم  مقاب  المالي العام خالل ريال 40000
ته المبلغ هذا قا باره مسةةةتح  اإلدارة مجلس في عضةةةوا باعت

 )الخ اإلدارة مجلس اجتماعا  لحضور والتذاك  اإلقامة تعويضا (
 أو األصةةةول سةةةواء زوجته أقارب أو أقاربه أحد على تنطبق أن .1

 األولى النقطة أبنائهم أو األعمام أو وأبنائهم اإلخوة أو الف وع
 أو الثانية

  :تنبيها 
 مجلس أعضةةاء جميع اسةةتقاللية المؤشةة  من المقصةةود ليس .1

في  أغلبية المستقلون األعضاء يشك  أن المقصود ب  اإلدارة،
 .اإلدارة مجلس

 :أن لمج د االستقاللية إلى االدارة مجلس في العضو يفتق  ال .2
 مساهمته كمية عن النظ  بغض للجمعية، مانحا كان •



 
 

 

 

 

 المسةةةتهدفة الف ة ضةةةمن يندرج ألنه الجمعية من إعانا  يتلقى •
 للجمعية

الةةةةةةةةةةةةةةدور 
 المطلوب من

 الجمعية

 اتخاذ ونزاهة صةةحة يضةةمن اإلدارة مجلس أعضةةاء أغلبية اسةةتقاللية
 ألعضةةاء الشةةخصةةية وأن المصةةالح المجلس أعضةةاء قب  من الق ارا 
ية في مؤث ة ليسةةةة  المجلس خاذ آل ية على لذا الق ارا ، ات  الجمع
 يشةةكلون المجلس في المسةةتقلين األعضةةاء أن يكون على السةةعي
 .األق  على أغلبية



 
 

 

 سياسة تضارب المصالح المؤش 
الغ ض من 
 المؤش 

 والشةة يحة الجمعية حماية لضةةمان سةةياسةةة وجود على المؤشةة  يؤكد
 من أي على بةةالنفع قةةد تعود تعةةامال  أي وجود من تخةةدمهةةا التي

 )أقاربهم أو( اإلدارة مجلس أعضاء أو المدراء أو الموظفين
 أعضاء من لعضو أو للمدي  أو للموظف، يتاح عندما المصالح تضارب ينشض الش ح

 بما الجمعية، في وق اراته نفوذه ماليا من يسةةتفيد أن اإلدارة مجلس
وثيقا  ارتباطا ي تبط التي للشةة كا  أو بالفوائد، أسةة ته وأف اد عليه يعود
 .بها
 داخ  األف اد من ف ا  تحدد المصةةالح، تضةةارب تع ف التي السةةياسةةة إن

 تسةةاعد أن يمكن التي المعلوما عن  الكشةةف تسةةه  بحي  الجمعية
إدارة  في اتباعها الواج  اإلج اءا  وتحّدد المصةةالح، تضةةارب تحديد في

ضارب صوي  من اإلعفاء ضمنها من والتي المصالح ت ضارب وجود .الت  ت
 ولكن .خاط ا شةةي ا فعلو المعنيين قد األشةةخاص يعني ال المصةةالح في
 .األهلية الجمعية مصلحة في إال ق ار أي اتخاذ عدم عليهم يج 
صوي  عن يمتنع أن يج  التي الق ارا  على أمثلة  لديه كان من لها الت
 :المصالح في تضارب
 .الجمعية ممتلكا  تضجي  أو إعارة أو بيع .1
 .مقدمة خدما  مقاب  مستق  إدارة مجلس لعضو الدفع .2
 .العالوا  أو الموظفين روات  تحديد .3
 .للجمعية خدما  قدموا مؤسسا  أو ش كا  أو ألشخاص الدفع .4
 .أشخاص توظيف .5



 
 

 

 

 .ألشخاص منح/مساعدا  تقديم .6
 :اآلتي على المصالح تضارب سياسة تشم  أن يج 
شخص بيان بضنه على .1 ضارب عن اإلعالن مسؤولية ال صالح ت  إن الم

 .وجد 
 .عنها يعلن أن يج  التي المصالح جميع تحديد .2

الدور 
المطلوب 

من 
 الجمعية

 صةنع وعمليا  ق اراتها بضن للجمعية تضةمن المصةالح تضةارب سةياسةة
صالح اي من خالية الق ار صية م  ق ارا  اتخاذ إلى تؤدي قد وانحياز شخ
 الجمعية على يج  لذا بسةةمعتها، المخاط ة أو بالجمعية تضةة  باطلة

 تضمن  السياسة وأن المصالح لتضارب مكتوبة سياسة وجود التضكد من
 أعضاء جميع على تم تعميمها قد أنه و بالش ح المذكورة البنود جميع

 .الجمعية
نموذج 
مقت ح 
 للسياسة

 عليه والتعدي  ال ابط هذا في الم فق النموذج على االطالع بإمكانكم
   download   معكم يتوافق ما حس 



 
 

 

 وإتالفها بالوثائق االحتفاظ سياسة المؤش 

الةةغةة ض مةةن 

 المؤش 

 لسةةةجال  األرشةةةفة مدة لتحديد سةةةياسةةةة وجود المؤشةةة  هذا يتطل 

 ذا  واألوراق من المسةةةتندا  وغي ها المالية ومسةةةتنداتها الجمعية

 الجمعيةةا  لنظةةام التنفيةةذيةةة الالئحةةة عليهةةا نصةةةة  التي القيمةةة

 األهلية والمؤسسا 

 الش ح

 لسةةجال  األرشةةفة مدة توضةةح سةةياسةةة وجود المؤشةة  هذا يتطل 

 من سةةنوا  10 عن ال تق  بحي  إتالفها وكيفية القيمة ذا  الجمعية

 .التعام  انتهاء

 الوثائق بجميع االحتفاظ من الجمعية تمكن واج اءاتها والسةةةياسةةةة

 أو الحذف تفادي الحاجة وتضةةةمن عند إليها ال جوع وسةةةهولة الهامة

 الفت ة طوال مب ر دون المتعمةةدين أو المقصةةةودين غي  االسةةةتبةةدال

 .المحددة

الةةةةةةةةةةةةةةدور 

المطلوب من 

 الجمعية

 قب  من ومعتمدة فاعلة سةةياسةةة لديها تكون ألن الجمعية تسةةعى

 :على وتحتوي اإلدارة مجلس

 الوثائق ابقاء فت ة •

 اتالفها كيفية •



 
 

 

 
 

 وإتالفها بالوثائق االحتفاظ عن المسؤول •

ما ية تسةةةعى ك كد الجمع تض فاظ عن المسةةةؤولين تمكن من لل  االحت

 إليها الوصول على جيد ويساعد بشك  ارشفتها في وقدرتهم بالوثائق

 .لها الحاجة عند وسهولة بيس 

نةةةةةةمةةةةةةوذج 

مةةةةقةةةةتةةةة ح 

 للسياسة

 عليه والتعدي  ال ابط هذا في الم فق النموذج على االطالع بإمكانكم

 معكم يتوافق ما حس 

download 



 
 

 

 التنفيذي  )المدي (  ال ئيس تعويضا  آلية المؤش 
وصف 
 المؤش 

ش  هذا يتطل  ضحة آلية اتباع الجمعية من المؤ  المدي  رات  لتحديد وا
 والمزايا التعويض الم تبا  يشم  والذي التنفيذي

 :يلي ما اآللية ت اعي أن يج  الش ح
 رات  تحديد في مؤث ة أنها المجلس ي ى محددة معايي  وجود .1

، اإلنجازا   التعليم مستوى السابقة، الخب ة مث ( التنفيذي المدي 
 ، إلخ ... (

 والمكافآ  العالوا  إضافة ط يقة تحديد .2
 عملية في يدخلون أشخاص لدى للمصالح تعارض أي عن اإلفصاح .3

 :وهم التنفيذي، المدي  رات  تحديد
o وبنوهم واإلخوة والف وع األصةول زوجته وأقارب الجمعية مدي  أقارب 

 وبنوهم األعمام وأبناء
o خارجها أو الجمعية داخ  سواء التنفيذي المدي  لدى الموظفون 
o مدي  رات  انخفاض أو ارتفاع من شةةخصةةية مصةةلحة لديه شةةخص أي 

 الجمعية
 بوجود يكتفي ولكن ال ات ، لتحديد بعينها آلية المؤش  يتطل  ال :تنبيه
 رات  م اجعة اآللية تتضةةمن السةةابقة، وقد النقاط ت اعي منظمة آلية

 لجنة وجود المماثلة، الجمعيا  مع مقارنة التنفيذي )المدي ( ال ئيس
 .الخ ال ات  مستقلة لتحديد

الدور 
المطلوب 

 رات  الحتسةةةاب وواضةةةحة محددة آلية الجمعية لدى يكون أن ينبغي
مدي  ته التنفيذي، ال ية ومقارن يا  المشةةةةابهة، بالجمعيا  األهل  وآل



 
 

 

 
 

 تسهي  اإلفصاح وإتاحة البيانا 

من 
 الجمعية

 اآللية وهذه وغي ه، االنتداب مث  التنفيذي للمدي  المقدمة للتعويضا 
 ثقة وكسةةة  التنفيذي، للمدي  اختيارها في شةةةفافية تمنح الجمعية

 المانحين .

 اإلدارة مجلس أعضاء أسماء نش  المؤش 
 الموقع على اإلدارة مجلس أعضةةاء أسةةماء نشةة  المؤشةة  هذا يتطل  وصف المؤش 

 .اإللكت وني

 اإللكت وني، الموقع في إداراتها مجالس أسةةماء نشةة  الجمعيا  على الش ح

شكي  مجالس أو التجديد عند بياناتهم وتحدي   أخذ يمكن وال جديدة، ت

 بعد إال يتوف  ال غالبا ألنه البيانا  جمع نموذج من المعلوما  هذه

 .األهلية للجمعية المالية السنة انتهاء على م ور عام

الدور 

المطلوب من 

 الجمعية

 عةةامةةة، الجمهور لةةدى موثوقيةةة أكث  األهليةةة الجمعيةةة سةةةتكون

 وهذا اإلدارة، أعضةةةاء مجلس أسةةةماء نشةةة ها عند خاصةةةة والمانحين

 .والفاعلين األكفاء ت شيح على العمومية الجمعية ح ص في سيسهم



 
 

 

 

 األساسيين الموظفين أسماء نش  المؤش 
 :مث ( والعاملين الموظفين بضهم قوائم وجود المؤشةةة  هذا يتطل  وصف المؤش 

 اإللكت وني، صةةةفحةةة الموقع على الجمعيةةة في ) اإلدارا  مةةدراء

 إدارة على القائمين مع فة من المصةةلحة واصةةحاب المانحين لتمكين

 الجمعية التنفيذية شؤون

 :مث  منهم، والمؤث ين موظفيها أب ز أسةةةماء نشةةة  الجمعيا  على الش ح

 اتخاذ في ومساعدتهم على بياناتهم، المانحون ليطلع اإلدارا ، مدراء

ألن  البيانا  جمع نموذج من المعلوما  هذه أخذ يمكن وال المنح، ق ار

 للجمعية المالية السةةةنة انتهاء على عام م ور بعد إال يتوف  ال غالبا

 .الخي ية



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

الدور 

المطلوب من 

 الجمعية

 عةةامةةة، الجمهور لةةدى موثوقيةةة أكث  األهليةةة الجمعيةةة سةةةتكون

 كمدراء الموظفين األسةةاسةةيين أسةةماء نشةة ها عند خاصةةة والمانحين

 الجمهور ثقة الجمعية سةةيكسةة  ه بدور وهذا والمحاسةةبين، اإلدارا 

شفافية ساعد في ذلك، الجمعية ل سي  الخطوا  اتخاذ على الجمعية و

تدابي   تكسةةةة  ثقة حتى المناصةةةة  لهذه األكفض الختيار الالزمة وال

  .والمانحين الجمهور



 
 

 

 

 

 

 المدققة المالية القوائم نش  المؤش 
وصف 

 المؤش 

ية القوائم إدراج المؤشةةة  هذا يتطل  مال مدققة ال  الموقع على ال

 اإللكت وني

ية، القوائم ألهمية نظ ا الش ح مال ها ال لداللت فافية على و ية، شةةة  الجمع

 عن قوائمها الجمعية تدقيق على لذا والمحاسةةبة، المسةةاءلة ووجود

 القوائم نش  ثم التدقيق، لجنة من وم اجعته مستق ، محاس  ط يق

 .المالية

الدور 

المطلوب 

من 

 الجمعية

 عةةامةةة، الجمهور لةةدى موثوقيةةة أكث  األهليةةة الجمعيةةة سةةةتكون

 وم اجعتها المالية تدقيق قوائمها على ح صها عند خاصة والمانحين

ها ونش هذا .ر مانحين سةةةيطلع بدوره و طة على ال ية أنشةةة  الجمع

 .المالية إج اءاتها وتعامالتها وسالمة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشام  البيانا  نموذج وتحدي  تعب ة المؤش 
وصف 

 المؤش 

 نموذج وتحدي  بتعب ة تقوم أن الجمعية من المؤشةةة  هذا يتطل 

 .الشام  البيانا 

 تكم  وأن ومحدثة، وصةةةحيحة، مدققة، البيانا  جميع تكون أن يج  الش ح

 .بكام  حقوله النموذج تعب ة الجمعية

الدور 

المطلوب من 

 الجمعية

 من والتضكد وتحديثه، ،كامال   الشةةةام  النموذج تعب ة للجمعية ينبغي

 .وصحتها المكتوبة البيانا  دقة



 
 

 

 

 للمانحين الخصوصية سياسة المؤش 
وصف 

 المؤش 

 المعلوما  بيع أو بمشةةاركة تقوم لن الجمعية أن من التضكد يج 

 ب نحتفظ سةةةوفوأنهةةا  آخ  ط ف ألي للمةةانحين الشةةةخصةةةيةةة

 على الحفاظ إلى باإلضةةافة سةة ي بشةةك  الشةةخصةةية معلوماتهم

 .المالية المانحين للمعلوما  اآلمنة البي ة

 الشخصية المعلوما  س ية على الحفاظ كيفية عن اإلفصاح يج  الش ح

 :االتي ان تتضمن السياسة على يج  لذا للمانحين

 :بضنها الجمعية من تعهد

حافظ .1 ية ت نا  على الجمع يا مانحين ب  أو ببيع، نقوم ولن ال

 مع أي لهم الشةةخصةةية بالمعلوما  المتاج ة أو مشةةاركة

 أخ ى جهة

نا  االحتفاظ .2 ية في المانحين ببيا  ت سةةةة  ولن تامة، سةةة 

 .جهة أخ ى أي عب  للمانحين نصية رسائ  أو إيميال 

نوان الةةدفع معلومةةا  جمع .3 ع ي  و ت فوا ل ي هةةا ا غ  من و

 .التسجي  أج  من فقط الض ورية المعلوما 

 .االئتمان بطاقة بيانا  واالحتفاظ س ية عن اإلفصاح .4



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانا  حماية كيفية عن للمسةةةتخدمين توصةةةيا  تقديم .5

 .االئتمان بطاقة

الدور 

المطلوب من 

 الجمعية

 على للمحافظة ومعلنة واضحة سياسة تتبنى أن للجمعية ينبغي

 وسائ  أي في أو استخدامها بها، اإلفصاح وعدم المتب عين، بيانا 

 ثقة كسةةة  في سةةةتسةةةهم السةةةياسةةةة وهذه بيعها، أو إعالنية،

 .أنشطتها في مع الجمعية للمساهمة المانحين

نموذج 

مقت ح 

 للسياسة

 والتعدي  ال ابط هذا في الم فق النموذج على االطالع بإمكانكم

 .download معكم  يتوافق ما حس  عليه



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


